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1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 
Srí Lanka – odlet bude upřesněn cca 7-10 dní před 
zájezdem. 
 
2. Doprava a trasa zájezdu 
 
Doprava na tomto zájezdu je zajištěna místním 
mikrobusem nebo autobusem (dle počtu účastníků) po 
ostrově. 
 
3. Ubytování 
 
Ubytování je na tomto zájezdu zajištěno 7x na Srí Lance 
v  
hotelích***/****, ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. A dále 4x na Maledivách ve 4* resortu 
Adaaran Select Hudhuranfushi v jihovýchodní části atolu 
Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace, ve 
2lůžkových luxusních plážových vilkách s terasou, 
obklopených krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu 
palem a tropické vegetace. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 17 200 Kč. Pro tento zájezd je 
povinný pro samostatně cestující klienty. 
 
V resortu na Maledivách je možné zajistit ubytování i na 
vodních bungalovech - příplatek 16 500 Kč / os. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze na Srí Lance. 
Další stravování je zcela v režii každého klienta. 
Dále na Maledivách je stravování 3x formou All Inclusive 
+ 1x snídaně - vše formou bufetu od tradiční maledivské 
až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční 
snack bufet a nápoje. K dispozici je i několik restaurací, 
SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z 
rekreačních aktivit vč. potápění. 
  
Voda z kohoutku se nedoporučuje pít, ale na osobní a 
ústní hygienu je naprosto v pořádku. Balená voda je 
k dispozici skoro všude, cena 5 -10 Kč 
Srí Lanka má výbornou kuchyni, která si zakládá na 
čerstvosti a použití různých koření 

Nejtypičtější je RICE and CURRY. Přinesou rýži, a 
několik mističek. V mističkách je např. čočka, kuřecí 
maso v omáčce, dušené špenátové listy na česneku, 
strouhaný kokos s cibulkou... a mnoho dalších. Každá 
mistička má jinou chuť a v každé je použito jiné curry. 
Některé jsou ostřejší, jiné nepálí vůbec. K jídlu hodně 
přikusují smažené křupavé placičky z rýžové mouky – 
Papadam (jsou výborné).  
Dalším oblíbeným jídlem je CHOPSEY (čopsí) – jedná se 
o dušenou a vařenou zeleninu ve sladkokyselé omáčce, 
k tomu se servíruje rýže.  KOTU ROTTY – nasekaná 
palačinka osmažená se zeleninou a masem. 

Co se týká masa, připravují se všechny druhy na různé 
způsoby, též ryby a mořské plody. 
Jako přílohu používají místní hlavně rýži, kterou jí 
rukama!!! (Ale nebojte se, mají pro turisty příbory.) 
 

Orientační ceny potravin: 
Pivo Lion 0,66l   400-450 Rup, láhev piva ze zahraničí  
600 Rup, voda 1 – 1,5 l 80 – 100 Rup, Cola nebo nealko 
150 Rup 
Oběd - teplý bufet 1 100 Rup (většinou se platí 
v dolarech) = cca 8 USD 
Balíček čaje cca 1 100 Rup 
 

Poštovní známky doporučujeme nekupovat, většinou 
zásilky nedojdou. Toalety cca 50 Rup, cca 1/5 USD -  
1 USD – většinou dobrovolně. 
Místní si automaticky dávají 10% spropitného do ceny, 
proto není třeba nechávat zvláštní spropitné. 
Z nabídky nápojů – na Srí Lance mají i své dobré pivo, 
čerstvé džusy nebo mléčné džusy. Mléčným ovocným 
džusům říkají LASSIE. Ceny nápojů se pohybují 
v přepočtu od 10 do 50 Kč. V Hikkaduwě i Negombu mají 
i výborné kávy a cappuccino. Jinak je lepší pít čaj. 
V turistických místech (Hikkaduwa nebo Negombo) jsou 
malé nebo větší obchody s potravinami, suvenýry a 
oblečením. 
Podél silnic bývají rozmístěny stánky s ovocem a 
zeleninou, kde lze zastavit a nakoupit si čerstvé banány 
(mají několik lahodných druhů), papáju, mango, ananas 
(který Vám nakrájí). 
Pokud si budete chtít koupit něco na svačinu, tak v 
supermarketech nebo malých pekárnách ve větších 
městech je možnost zakoupit pečivo, sýry, jogurty, 
ovoce. 
Srí Lanka nepatří mezi nákupní země jako třeba Thajsko, 
ale je možné si nakoupit kvalitní čaje, čistě přírodní 
kosmetiku a spoustu krásných rukodělných předmětů. 
 
5. Důležité osobní věci 
Zástrčky 
Na Srí Lance je jiný typ zásuvek než v ČR. Je potřeba 
adaptér. Zástrčky jsou nejčastěji britského typu, k nim je 
pak potřeba redukce, některé resorty mají zásuvky 
přizpůsobeny přímo evropských normám. 
Buď si vezměte adaptér už s sebou, nebo ho můžete 
koupit na místě v supermarketu (cena cca 50 – 100 Kč). 
Adaptér lze někdy též půjčit na recepci v hotelu  
(u menších hotelů nebývá k dispozici větší množství 
adaptérů). 
Oblečení  
Díky tropickému vlhkému podnebí doporučujeme 
bavlněné lehké, vzdušné oblečení. Nejlépe i několik košil 
nebo halenek s dlouhým rukávem, a dlouhé sukně nebo 
kalhoty (do klášterních areálů musí být zahalená ramena, 
kolena), zároveň dlouhé rukávy chrání před spálením 
kůže.  
Během cestování je možno v některých hotelech využít 
servis praní prádla, kde v průměru za kus oblečení 
zaplatíte 10 – 15 Kč. Proto není nutné si s sebou brát 
zbytečně hodně věcí. 



Obuv – pohodlné letní boty, sandály, žabky. Při návštěvě 
chrámů se boty povinně zouvají před vchodem do 
objektu. 
Výlet na Sigiriya  - na tento výlet doporučujeme 
pláštěnku a protiskluzové boty.  
Dále si s sebou vezměte 4-5 párů starých ponožek, které 
po návštěvě chrámů vyhodíte (všude v chrámech se 
chodí naboso). 
Pokrývka hlavy – určitě alespoň kšiltovku, klobouk ve 
dnech, kdy se bude hodně chodit venku nebo na pláž, 
Opalovací krém min. s ochranným faktorem 30. 
 
Léky, očkování 
Místní lékárny jsou dobře vybavené, přesto 
doporučujeme si vzít pár základních léků (Ibalgin, něco 
na střevní problémy, desinfekci na rány, obvaz, náplasti 
a samozřejmě hlavně léky, které užíváte denně)  
Jelikož se na Srí Lance vyskytuje hodně komárů (hlavně 
po setmění), vezměte si s sebou repelenty a mastičku na 
štípance. Pokud se každý večer dobře nastříkáte 
repelentem, nemusíte mít z komárů žádné obavy. Též je 
vhodný repelent do zásuvky.  
Žádné povinné očkování pro cesty na Srí Lanku není 
vyžadováno. Bližší informace najdete na 
http://www.ockovani-zahranici.cz/. Z možných očkování 
doporučujeme očkování proti žloutence. 
 
ČASOVÝ POSUN 
Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod. 
Male je v časovém pásmu GTM +4 hod. 
Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod. 
 
6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové 
limity zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech 
dle letecké společnosti. Předpokládá se let s leteckou 
společností Emirates (CK si vyhrazuje právo změnit 
leteckou společnost dle aktuální situace). 
Hmotnost Vašich zavazadel u letecké společnosti 
Emirates včetně kabinového je omezena na 20 kg na  
1 osobu a na 7 kg u kabinového zavazadla. Za 
zavazadla nad tuto stanovenou hmotnost si musíte 
připlatit. Rozměry kabinového zavazadla jsou maximálně 
55x38x20 cm a hmotnost 7 kg. 
Léky dle potřeby klienta, které užívá denně - nebalit do 
zavazadla, které se bude na letišti odbavovat. V případě, 
že by zavazadlo do dané destinace nedorazilo, bývá 
velký problém v cizině sehnat stejné nebo hodně 
podobné léky. Vždy mějte tyto léky při sobě v batohu 
nebo příruční tašce.  
 
7. Cestovní doklady 

Pro vstup na Srí Lanku potřebuje občan České republiky 
vízum. Turistické vízum  - cca 900 Kč – bude vyřizovat 
naše CK. Informace klienti obdrží v dostatečném 
předstihu. 

V případě ztráty či odcizení pasu během zájezdu 
doporučujeme před cestou oskenovat stranu pasu 
s fotografií a osobními údaji a nechat si jí uloženou 
v mailu – v případě řešení vydání nového prozatímního 
pasu to usnadní ambasádě práci s ověřováním Vaší 

totožnosti. V elektronické podobě je to nejjistější, jak mít 
kopii pasu neustále k dispozici. 
Kromě naskenování pasu určitě si udělejte alespoň  
2 papírové kopie pasu – strany s fotografií. 
Vezměte si s sebou pro jistotu 2 pasové fotografie. 
Napište si několikrát číslo na blokace platební karty 
v případě krádeže. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost 
cestovního dokladu. Doporučujeme, aby platnost 
byla nejméně 6 měsíců po návratu.!!! Zkontrolujte 
před odjezdem, že máte svůj vlastní cestovní doklad 
při sobě!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu 
mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  
 
Na Srí Lanku lze bezcelně dovážet věci pro osobní 
potřebu neobchodního charakteru v přiměřeném 
množství. Je zakázán dovoz a vývoz narkotik, 
obscénních materiálů a publikací. Mezi druhy zboží, 
jejichž vývoz je omezen (tj. podléhá předchozímu 
schválení nebo povolení příslušných vládních úřadů) 
patří starožitnosti a náboženské předměty, divoká a 
domácí zvířata.  
 
Na Srí Lance je relativně bezpečno, krade se mnohem 
méně než v Evropě, nicméně i tak si člověk musí dávat 
na věci pozor hlavně u silnice, kde snadno někdo na 
motorce jinému vytrhne tašku nebo kabelku z ruky. 
 
8. Pojištění 
 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 400 Kč / os.  
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny k odjezdu. 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace v zahraničí) – 300 Kč / den 



- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 80 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – max. do 80 000 Kč 
 
 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
Spropitné pro místní personál – průvodce z místa, hlídání 
bot u chrámů, řidiče, nakládku zavazadel do autobusu … 
cca 50 USD/účastník zájezdu, vybere český průvodce při 
odletu z Prahy a bude rozdělovat (vede účetnictví 
spropitného). 
 
Orientační částka na vstupy dle programu ve Srílanských 
Rupiích cca 130 USD (tuto částku je nutno vyměnit při 
příletu do Colomba na letišti) !!! + něco navíc na 
soukromou útratu - cca 50 USD. 
 
Chrámy Anuradhapura - 600 Rup (4 USD) +  spropitné 
Chrámy Polonnaruwa - 4 525 Rup  (27 USD) 
Královský palác na skále v Sigiriya - 5 430 Rup  (33 
USD)                         neklouzavé boty! 
Chrámy Dambulla - 1 500 Rup  (9 USD) 
Kandy chrám Buddhova zubu - 1 500 Rup (9 USD) + 
spropitné 5 USD 
Kandy tance - představení - 1 100 Rup (7 USD) 
Kořeninová zahrada a čajová plantáž zdarma, jen něco 
ze spropitného 
Botanická zahrada - 1 500 Rup (9 USD) 
Národní muzeum Colombo - 1 000 Rup (6 USD) dle času 
možnost k návštěvě 
Celkem 19 000 Rup = cca 120 USD, od zájemců 
vybere český průvodce v hotelu po příjezdu na 1. 
ubytování.  
 
Dále pak zvlášť se bude hradit: 
jízda na slonech 20-30 USD + nákup banánů pro slony  
safari NP MINNERIYA 50 USD   
pěší okruh NP Horton Plains 40 USD – zákaz vnášení 
všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, sáčků, 
kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, neklouzavé 
boty a větrovku sebou 
Místní měnou je Srílanská Rupie.  
Orientační kurz k 29.11.2019: 100 Rupií = 12,847 Kč,  
1 Euro – cca 155 Rupií, 1 USD – cca 135 Rupií. 
Srílanské banky Vám bez problémů vymění eura, 
americké dolary i britské libry. V blízkosti turistických 
center se nacházejí bankomaty. Cestovní šeky se 
nepřijímají, ale dá se zde platit i kreditní kartou ve 
větších obchodech a restauracích, ale ne všude. 
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ  
Na fakultativní výlety a vstupy doporučujeme částku cca 
250 - 300 $ (není nutné absolvovat vše). Jinak na stravu 
doporučujeme cca 15 $/den, na spropitné řidičům, 
místnímu průvodci cca 50 $ (částku vybere průvodce na 
začátku zájezdu).   
 
10. Další informace 
 
Podnebí 

Doba od října do dubna je nejvhodnější část roku na 
návštěvu. Vzhledem k tropickému klimatu je možné, že 
každý den třeba i na chvíli zaprší, nicméně souvislý déšť 
nebo několikahodinové srážky jsou spíše výjimkou (více 
prší v ostatních měsících - od května do září). Je 
každopádně vhodné si s sebou vzít deštník nebo 
pláštěnku pro případ nenadálého deště. V některých 
částech Srí Lanky se počasí rychle mění – např. v 
horách. U pobřeží (hlavně západního) bývá většinou 
hezky. 
 
Mobilní sítě, internet 
V dnešní době se vyplatí si s sebou vzít dotykový telefon, 
jelikož tím ušetříte místo (než brát velký notebook) a 
hlavně peníze. Díky wifi připojení na všech hotelech 
můžete být každý večer ve spojení s rodinou, a pokud si 
do telefonu instalujete SKYPE, můžete si volat zdarma. 
Místní mobilní operátoři mají dobré pokrytí signálu. 
Dvojí ceny 
Vzhledem k nízkým platům místních obyvatel a 
omezenému počtu dní turistické sezony se Srílančané 
snaží na turistickém ruchu vydělat co nejvíce peněz. Mají 
zafixováno, že každý turista, který přiletí, je bohatý, 
protože oni sami se ze Srí Lanky nikdy nikam nepodívají. 
V supermarketech bývají ceny stejné pro všechny, ale na 
místní poměry jsou drahé. Proto do supermarketů chodí 
pouze cizinci a ti, kteří na to mají. Ostatní nakupují na 
levných tržištích. Trhy se konají buď denně, nebo jednou 
za týden v neděli. 
Vstupné do objektů je někde pro turisty neúměrně 
vysoké. Místní zaplatí třeba 10 Kč, ale turista 400 Kč. 
Proto i volba navštívených míst během zájezdu je 
taková, aby se místa neopakovala, a zbytečně se 
neplatilo za podobný areál tolik peněz. 
 
UPOZORNĚNÍ KE VSTUPŮM 
 

 NP pěší okruh Horton Plains – zákaz vnášení 
všech plastů do parku včetně pláštěnek a obalů, 
sáčků, kontrola vše zabavuje u vchodu do parku, 
neklouzavé boty a větrovku sebou (platí také v 
Sigiriya). 

 Při vstupu do chrámů musejí mít muži dlouhé 
nohavice, ženy dlouhé sukně!!! 

 Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, 
ale kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od 
sluníčka nebo blátě v podzimním termínu) 
doporučujeme chodit v ponožkách. Vzít si starší 
ponožky sebou cca 3 páry většinou jsou tak 
špinavé, že se nedají ani vyprat. Do chrámů 
musí mít každý zahalená ramena a oděv 
minimálně pod kolena, spíše jsou již vyžadovány 
dlouhé kalhoty/sukně. 

 Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých 
památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze 
předem, max. bokem. 

 Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), 
nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, 
kterou vždy na Srí Lance vyžadují. 



 
UPOZORNĚNÍ 
Kolem chrámů je povoleno chodit pouze naboso, ale 
kvůli rozpálené půdě (v jarním termínu) od sluníčka nebo 
blátě v podzimním termínu) doporučujeme chodit v 
ponožkách. Doporučujeme vzít si starší ponožky s 
sebou (cca  
3 páry) - většinou jsou tak špinavé, že se nedají ani 
vyprat. Do chrámů musí mít každý zahalená ramena a 
oděv pod kolena!!! 
Vyzouvat se musí také při vstupu do jednotlivých 
památek. Nesmí se zde fotit zády, pouze předem, max. 
bokem.  
Vždy a všude je nutné platit tzv. spropitné (tips), 
nezapomeňte tedy drobné, opravdu je to nutnost, kterou 
vždy na Srí Lance vyžadují. 
Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na 
vysočině bývají rána chladnější i deštivá v podzimním 
termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo – pokrývka 
hlavy je dobrá.  
Na Srí Lance vaří ostrá jídla.  
 
11. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem.  
Maximální velikost skupiny je 25 osob. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Lidická 35, 150 00 Praha 5    
tel: 241 432 483, fax: 241 432 027   
 
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré 
ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené 
pevné linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den: Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí 
Lanku.  
2. den: Ráno přílet do COLOMBA, prohlídka hl. města 
Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku 
nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, 
odpoledne odjezd do hotelu.  
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského 
města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé 
hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, 
množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), 
posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.  
4. den: Dopoledne druhé královské město 
POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí 
Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací 
systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského 
a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). 
Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne 
budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k  
ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP 
MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep 
safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, 
dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem 
spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i 

pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci 
aj.  
5. den: Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož 
vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. 
osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních 
nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou 
vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a 
nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily 
poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům 
v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – překrásně 
zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a 
hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události 
sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné 
opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů 
KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném jezeře, 
na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční 
Ayurvedské zahradě koření s vysvětlením jednotlivých 
druhů a jejich léčebných účinků. 
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa 
na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada 
Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské 
botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli 
Ganga. Seznámíme se s  flórou Srí Lanky, atrakce 
zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, 
obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme 
v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a 
opracování tradičních rubínů a safírů formou 
videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční 
srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. 
Návrat na ubytování. 
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL 
COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, 
návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého 
procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního 
cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u 
překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší 
hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si 
prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko 
ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- 
sídelní místo Britů. 
8. den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet 
do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a 
množství ptáků (cca 50 $).  Brzy ráno (snídaně formou 
balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 
2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) 
k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až 
k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských 
plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název 
vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá 
flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní 
individuální volno, odpoledne společně odjezd do 
letoviska u Indického oceánu. 
9. den: Koupání v Indickém oceánu na Srí Lance, 
volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, 
odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, 
transfer rychlolodí (cca 25 min.) do resortu**** na 
ubytování. 
10. – 12. den: Pobyt u oceánu na exotických 
MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL,koupání 
v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé 
pláže, odpočinek, strava All inclusive.  
13. den:Pobyt u oceánu, koupání, večer transfer 
rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem. 
14. den:Přílet do Prahy cca v 14.00 hod. 
 


